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Van de redactie
Beste lezers,

Als je dit leest heb je waarschijn-
lijk een almanak gekocht, en dat vindt
de “By the way . . .”-redactie een goe-
de zaak. Na de “By the way . . .” is
de Almanak tenslotte één van de mooi-
ste publicaties die A–Eskwadraat uit-
brengt (naast o.a. Vakidioot, Jaarver-
slag en Historieboekje). Een algemene
misvatting is dat de “By the way . . .”
alleen tijdens de intro verschijnt. Dit
is niet waar. De “By the way . . .” ver-
schijnt wanneer dit ons uitkomt. Dit
valt vaak samen met alleen tijdens de
intro, maar ook het lustrum is hier-
voor geschikt. En nu dus een “By the
way . . .” als onderdeel van de almanak.

Veel leesplezier! De redactie

Can you go deeper..?
Een almanakstukje in het BTW-stukje
voor de almanak. Wat hebben we ge-
leerd van Inception? Dat de tijd lang-
zamer gaat! En dat komt mooi uit,
want we zijn erg druk.

De kunst der inceptie beheersen we
helaas niet, gelukkig biedt relativiteit
ook soelaas. Het enige wat we moeten
doen, is de hele wereld een tijdje laten
rondvliegen met de lichtsnelheid, en de
drukker laten staan. Hatseflats.

Goed plannen kan ook, maar de “By
the way . . .”-redactie zal ongetwijfeld
ook bekend zijn met het feit dat dat
toch nooit werkt. Misschien een ideetje
voor komend jaar om een almanak op
te nemen in “By the way . . .”, is die ook
meteen vol. Can you go deeper..?

Comic

”We’ve got the murder weapon and the
motive...
now if we can just establish time of
death.”

c©GaryLarson

De “By the way . . .”-redactie: v.l.n.r.
eind- en hoofdredacteur (of andersom)

Agenda

Vanaf 09:00

College
Vroeg opstaan dus. Negen uur is toch
geen tijd voor colleges!
—
15:00

Activiteit van Sticky
Alleen voor informatici en informatie-
kundigen.
—
17:30

Eten met mentorgroepje
Bij diverse toprestaurants in de binnen-
stad van Utrecht.
—
21:00

Comedynight
Lachen man.
—
23:00

Naar huis...
... en goed slapen voor het feest mor-
genavond!

Colofon
De “By the way . . .” bedankt . . .
De almanakcommissie
Redactie
Lars Einarsen
Sjoerd Boersma

Jarig: Vandaag, maar dan in andere jaren, zijn de volgende mensen geboren. Vergeet ze niet te feliciteren.
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